Uchwała Nr XLII/905/2017
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych
w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.:
1) w załączniku Nr 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie
którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla. W tych
punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 2, 3, 4 października 2017 r., w godzinach od
15:00 do 20:00.
2) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie:
Harmonogram prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji
dotyczących Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Opis czynności

Termin

Przyjmowanie propozycji zadań od
mieszkańców

Od 16 marca do 14 kwietnia 2017 r.

Dodatkowy termin przyjmowania propozycji
zadań od mieszkańców

Od 22 maja do 31 maja 2017 r.

Weryfikacja zgłoszonych zadań

Od 5 czerwca do 26 czerwca 2017 r.

Publikacja listy zadań przyjętych do głosowania
oraz wzoru karty do głosowania

Do dnia 30 czerwca 2017 r.

Głosowanie

Od 18 września do 6 października 2017 r.

Ogłoszenie wyników głosowania

Do 31 października 2017 r.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

UZASADNIENIE
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 kwietnia 2017 r. Wojewoda Podkarpacki stwierdził
nieważność Uchwały Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. w części:
1.
2.
3.
4.

§ 2 pkt 3 w zakresie treści "którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat",
§ 4 pkt 1 w zakresie treści "którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat",
§ 5 pkt 1 załącznika Nr 1 w zakresie treści "którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat",
§ 9 pkt 1 załącznika Nr 1 w zakresie treści "którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat".

Jednocześnie w dniu 5 kwietnia 2017 r. ww. uchwała wraz z treścią rozstrzygnięcia została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
W związku z powyższym rozstrzygnięciem oraz mając na uwadze fakt, iż uchwała weszła w życie
z dniem 20 kwietnia br., w celu prawidłowej realizacji zapisów uchwały konieczne jest dokonanie zmiany
terminów czynności określonych w harmonogramie prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji
dotyczących Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

